
Praktijkonderwijs in de Media 

Geslaagde Boomfeestdag 2022 in Roermond 




Woensdag 16 november hebben 50 leerlingen van Praktijkonderwijs Roermond in Aan de 
Vallei samen met wethouders Felix van Ballegooij en Dirk Franssen bomen geplant tijdens 
de Nationale Boomfeestdag. Onder een strakblauwe hemel en met vereende krachten 
werden de 650 jonge boompjes en heesters met veel enthousiasme gepoot. Na afloop 
werd iedereen getrakteerd op een heerlijke bienenstich, speciaal voor deze gelegenheid 
gemaakt door leerlingen van de afdeling Horeca van Praktijkonderwijs Roermond. 


Lees verder 

+ - + - + - +- + - +


Week 47 
25 november 

2022 

Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

https://www.roermond.nl/nieuws/boomfeestdag
mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl


Nog meer boomfeestdag  
Arboretum Warnsveld krijgt vorm op Boomfeestdag 

WARNSVELD - Boomfeestdag had altijd in het voorjaar plaats, maar in november slaan 
pas geplante bomen beter aan. Voeg daar de inzet bij van kinderen van basisschool De 
Fontein, begeleid door leerlingen van de Praktijkschool Zutphen: een fijnere start konden 
de circa dertig nieuwe bomen langs het Havepad in Warnsveld zich vorige week 
woensdag niet wensen.


Lees verder


+ - + - + - +- + - +


@jufdemi is op Tiktok 

Mevrouw Hoekstra, oftewel @jufdemi op Tiktok maakt vaak 
filmpje over haar werk op praktijkschool CSGLiudger, locatie de 
Ring.

Bekijk hier haar tiktok over 'Een dag op het praktijkonderwijs' 
Link naar filmpje 1 


Daar kreeg ze een aantal reacties op en in het tweede filmpje 
reageert ze op deze reactie.

Link naar filmpje 2 


+ - + - + - +- + - +


https://www.contactzutphen.nl/nieuws/natuur/438746/arboretum-warnsveld-krijgt-vorm-op-boomfeestdag
https://www.tiktok.com/@jufdemi_/video/7167009306062228742?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@jufdemi_/video/7167748902655888645?is_from_webapp=v1&item_id=7167748902655888645


Deel 2 van Meesterlijke Podcast met Claudia en Tamar, Pro-docenten 

In een dubbele aflevering (deel a en b) praat Rutger Sibma met Claudia en Tamar over 
hun werk op het praktijkonderwijs. Hoe komt het dat het nog steeds zo negatief bekend 
staat? Wat maakt hun werk zo waardevol en waar lopen ze in de praktijk tegenaan? 


Luister deel 2 van de podcast 


+ - + - + - +- + - +


Veel animo voor gratis ontbijt in ‘skere’ tijden: 

‘Goed dat school geld uitgeeft aan ontbijt en niet aan schoolreisje’ 

Een kapsalon of broodje shoarma, zoals sommige leerlingen hopen, zit er niet in het zakje 
dat ze zojuist hebben gekregen. Wel een mandarijn en twee bruine boterhammen. De 
mentorklas van Christine Bos ontbijt sinds kort iedere ochtend gezamenlijk.


Lees verder (betaalde link) 

 


Sectorraad Praktijkonderwijs 
Postbus 85246 

3508 AE Utrecht

Ontbijt voor leerlingen bij Praktijkonderwijs De Goudse Waarden.

https://podcastluisteren.nl/ep/De-meesterlijke-podcast-S2-6b-Waarom-zouden-docenten-voor-het-praktijkonderwijs-moeten-kiezen
https://www.ad.nl/gouda/veel-animo-voor-gratis-ontbijt-in-skere-tijden-goed-dat-school-geld-uitgeeft-aan-ontbijt-en-niet-aan-schoolreisje~a1493891f/

